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MÓDULO 1      

HISTÓRIA DA ARTE E 

HISTORIOGRAFIA 

 

 

LENDO  

E. H. GOMBRICH, A HISTÓRIA DA ARTE 

 

“Alguma forma de arte existe em todas as regiões 

do globo, mas a história da arte como um esforço 

contínuo não começa nas cavernas do sul da França 

nem entre os índios norte-americanos. Não há uma 

tradição direta que ligue esses estranhos 

primórdios aos nossos dias, mas existe uma 

tradição direta, transmitida de mestre a discípulo, e 

de discípulo a admirador ou copista, a qual vincula a 

arte do nosso tempo, cada construção ou cada 

cartaz, à arte do vale do Nilo de uns cinco mil anos 

atrás. Pois iremos ver que os mestres gregos foram 

à escola com os egípcios, e todos nós somos 

discípulos dos gregos. Assim, a arte do Egito, 

reveste-se de tremenda importância para nós.”i 

 

A História da Arte de Ernst Gombrich é um clássico e um almanaque muito popular no 

Brasil. O livro tem 28 capítulos, que abrangem desde a pré-história até a primeira 

metade do século XX. Para trazer as reflexões da aula, foi preciso selecionar o que iria 

apresentar. Nesta aula então passeamos por um longo período da humanidade. Foram 

milênios de transformações desde a arte da pré-história até a arte do século XIV. A 
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função da imagem foi se modificando ao longo do período. Primeiro as imagens eram 

utilizadas pensando no desejo de caça, como se tivessem um poder mágico. Depois, na 

arte egípcia, essa mesma função mística ainda permanece, mas com modificações, 

agora as imagens acompanham os túmulos para o além morte. Os gregos então trazem 

as imagens para o mundo terreno e o homem passa a ser o centro da sociedade, logo 

também é o centro das imagens. Passam-se séculos e outras transformações de uso 

das imagens acontece, elas retornam a ter uma função religiosa, até mesmo educativa. 

E, por fim, ainda no século XIV, as imagens começam aos poucos a retornar para o 

mundo real e a observação do mundo tal como é volta a ter importância nas obras de 

arte. 

 

CITADOS NESSA AULA: 

• Peter Paul Rubens, obra: Retrato de seu filho Nicholas 

• Albrecht Dürer, obra: Retrato de sua mãe e Lebre 

• Rembrandt van Rijn, obra: Elefante 

• Caverna de Lascaux, França 

• Arte egípcia, lei da frontalidade 

• Arte grega 

• Cidade de Pompéia 

• Templo Panteão 

• Imperador Constantino 

• Giotto di Bondone 

 

SOBRE ERNST HANS GOMBRICH 

Ernst Hans Josef Gombrich nasceu em Viena, Áustria em 1909. Estudou história da arte 

na Universidade de Viena e defendeu sua tese de doutorado sobre arquitetura 

maneirista. Publicou seu primeiro livro sobre a história do mundo para crianças e 

adolescentes em 1936 na língua alemã. Se mudou para a Grã-Bretanha para fugir do 

nazismo e ingressou no Instituto Warburg em Londres em 1936, chegando a ser diretor. 

Colaborou nos trabalhos da Segunda Guerra Mundial monitorando transmissões de 

rádio alemãs. Tornou-se cidadão britânico naturalizado em 1947, onde passou a maior 

parte de sua vida. Foi professor na Universidade de Londres até falecer em 2001. 

Recebeu diversos prêmios e condecorações ao longo da vida. 

 

PARA SABER MAIS 

Texto Sobre a interpretação da obra de arte o quê, o porquê e o como de Gombrich na 

Revista Cadernos de Arquitetura e Urbanismo: 

http://periodicos.pucminas.br/index.php/Arquiteturaeurbanismo/article/view/772 

 

http://periodicos.pucminas.br/index.php/Arquiteturaeurbanismo/article/view/772


 

HISTÓRIA DA ARTE EM 18 LIVROS 

3 DRA. VIVIANE BASCHIROTTO 

 

Texto Em memória de Sir Ernst H. Gombrich (1909-2001) de Carlos Montes Serrano na 

Revista Cadernos de Arquitetura e Urbanismo: 

http://periodicos.pucminas.br/index.php/Arquiteturaeurbanismo/article/view/773 

 

Tese de doutorado Percepção e convenção: o desenvolvimento do conceito de 

representação pictórica em Gombrich, Goodman e Wollheim de Thiago Sebben de 

Souza: 

https://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/148949 

 

LIVROS RELACIONADOS 

• Richard Woodfield (org.), Gombrich Essencial: Textos selecionados sobre arte 

e cultura 

• E. H. Gombrich, Breve História do Mundo 

• E. H. Gombrich, Os usos das imagens: estudos sobre a função social da arte e 

da comunicação visual 

• E. H. Gombrich, Arte e Ilusão: um estudo da psicologia da representação 

pictórica 

• E. H. Gombrich, Norma e forma 

• E. H. Gombrich, Meditações sobre um cavalinho de pau e outros ensaios sobre 

a teoria da arte 

• André Malraux, O museu imaginário 

 

PARA REFLETIR 

Você já havia parado para pensar nessas transformações de sentido que as 

imagens vão tendo ao longo de toda a História da Arte? 

Você já parou para pensar por que razão gosta mais de uma obra ou de outra? 

Você tem algum período, movimento preferido dentro da História da Arte? Tem 

algo do qual você torce o nariz? Algum artista? Alguma obra? Já parou para 

pensar no porquê? 

 

 

 

 

 

 
i GOMBRICH, E. H. A História da Arte. Tradução Álvaro Cabral. 16ª ed. Rio de Janeiro: 

LTC, 2008, p. 55. 

http://periodicos.pucminas.br/index.php/Arquiteturaeurbanismo/article/view/773
https://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/148949

